odpověď od JUDr. Zídka na dotaz po správné formulaci žádosti týkající se vydání
deklarovaného rozhodnutí MKČR o rozsahu pam. ochrany.
Domnívám se, že důkazy, které JUDr. Zídek zmiňuje v posledním bodě, p. …….. nemusí
předkládat, pokud se nejedná o sporné řízení (viz ustanovení §141 (4) Ve sporném řízení vychází
správní orgán z důkazů, které byly účastníky navrženy. Pokud navržené důkazy nepostačují ke
zjištění stavu věci, může správní orgán provést i důkazy jiné. Neoznačí-li účastníci důkazy potřebné k
prokázání svých tvrzení, vychází správní orgán při zjišťování stavu věci z důkazů, které byly
provedeny. Správní orgán může též vzít za svá skutková zjištění shodná tvrzení účastníků.).

Jde o žádost, jejíž náležitosti jsou stanoveny pouze ve správním řádu (viz zejména § 37 odst. 2 a § 45
odst. 1 správního řádu). Tedy ze žádosti musí být zřejmé, kdo podání činí (mimo jiné, zda svým
jménem nebo v zastoupení, pak je zapotřebí doplnit plnou moc), které věci se týká a co se navrhuje,
tedy stručně v několika bodech:

•
•
•

•
•
•

uvést správní orgán, kterému je podání adresováno, tedy Ministerstvo kultury, odbor
památkové péče,
u fyzické osoby je třeba uvést jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého bydliště, u
právnické osoby název, sídlo a IČ, pokud bylo přiděleno,
u věci evidované v katastru nemovitostí uvést údaje podle katastru nemovitostí, u všech věcí
jejich označení (název, má-li nějaký), popř. bližší identifikaci (u movitých věcí např. rozměry,
popř. vyobrazení) a dále rejstříkové číslo Ústředního seznamu kulturních památek ČR, neboť
předpokládám, že dotaz se vztahuje k problematice kulturních památek,
uvést právo, pro jehož uplatnění je nezbytné ve věci rozhodnout (typicky půjde o právo
vlastnické, tedy stačí konstatovat, že žádost podává zmíněná osoba jako vlastník zmíněné
věci)
čeho se má řízení týkat, tj. zda se týká „rozsahu“ (zda konkrétní věc patří do souboru
chráněného jako kulturní památka, nebo pokud se jedná o soubor věcí, zda všechny jsou
chráněny jako kulturní památka) nebo otázky, zda se věc vůbec stala kulturní památkou,
podle § 141 odst. 4 správního řádu žadatel by měl navrhnout důkazy na základě, kterých
se domnívá, že např. věc není kulturní památkou nebo že rozsah památkové ochrany není
takový, jaký prosazuje orgán památkové péče.

S pozdravem

JUDr. Martin Zídek
ředitel Památkové inspekce

Ministerstvo kultury
Památková inspekce

